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คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๐ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพ

“พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

จากปก

๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพ
“พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงพระราชทานทุ น การศึกษาวิชาแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุ ข
ณ ต่างประเทศ เพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ และพัฒนา
งานด้านการสาธารณสุขของประเทศต่อไป แพทย์ผู้รับทุนของสมเด็จ
พระบรมราชชนก ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส
และศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ที่ได้สำเร็จการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ ได้กลับมาร่วมเป็น
แกนสำคัญในการก่อตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้มพี ระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นคณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑
และเมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รบั
พระราชทานนามเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๓๕ รัฐบาลได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี
พุทธศักราช ๒๕๓๕ ซึ่งในวาระการเฉลิมฉลองดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด สร้ า งพระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ไว้ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันประจักษ์ผลแห่งคุณค่ามหาศาล ในวงการสาธารณสุข ซึ่งกรมศิลปากร
ได้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและปั้นหล่อพระรูปแบบนั่ง ขนาดประมาณ
๒ เมตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระเก้าอี้และส่วนประกอบอื่นๆ
การก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะสาธารณศุขศาสตร์ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทาน
ทุนทรัพย์สว่ นพระองค์สมทบในการก่อสร้างพระราชานุสาวรียฯ์   พระองค์ละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท   
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๙ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ พ ระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก                                                                        

๒

ในระหว่างการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ ๔ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช และมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ร่ ว มกั น เสนอขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เป็น “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” และได้รับ
พระบรมราชานุ ญ าตให้ ถ วายพระราชสมั ญ ญา “พระบิ ด าแห่ ง การ
สาธารณสุขไทย”
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้า
กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จ
เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด
พระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพือ่ ให้
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และประชาชนได้ ร ำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีครบ ๑๒๐ ปีแห่งวันพระราชสมภพ
สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก ที่ มี
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
ทรงดำรงพระชนมชีพอันเป็นแบบอย่างแก่ผใู้ ฝ่การศึกษา และผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ าน
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่พสกนิกร
ชาวไทย ต่างน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือ “ขอให้ถือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ทา่ นเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์”
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ซึ่ ง ได้ ท รงเสี ย สละทั้ ง ความสุ ข ส่ ว นพระองค์ ทั้ ง
พระราชทรัพย์ เพื่อความปราศจาคโรคของประชาชนชาวไทย โดยพระทัย
อันบริสุทธิ์   ทรงหวังแต่ความสุขของชาวไทยทั้งมวลเพียงประการเดียว
พระเกียรติคุณทั้งมวลนี้จะปรากฏอยู่ชั่วกัลปาวสาน
เรื่อง : นภาพร ม่วงสกุล

Up Date โครงการวิจัย ๓ รูปแบบ
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
		 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารปรับมาตรฐานการดำเนินงาน
ในการพิ จ าณาโครงการวิ จั ย ที่ เ สนอขอการรั บ รอง โดยแบ่ ง ลั ก ษณะ
การวิจัยออกเป็น ๓ รูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี รวมถึง
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อไป ซึ่งโครงการวิจัย ๓ รูปแบบ ประกอบไปด้วยประเด็นและแนว
การปฏิบัติ ดังนี้

เรียนการสอน การวิจัยวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ
โดยข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล
การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน เป็นต้น

รูปแบบที่ ๓ โครงการวิจยั ทีส่ ามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว
(Expedited review)
การตัดสินว่าโครงการใดสมควรได้รับการพิจารณาแบบรวดเร็ว

รูปแบบที่ ๑ โครงการวิจยั ทีพ่ จิ ารณาแบบครบองค์ประชุม หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการฯ เนื่องจากเรื่องที่จะ
(Full-board review)
ศึ ก ษาวิ จั ย อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ไม่ เ ท่ า กั น ซึ่ ง ได้ แ ก่

๑. เป็นการศึกษาในกลุ่มที่ต้องให้การระวังเป็นพิเศษในการวิจัย
๒. ประเด็นหรือเนือ้ หาการวิจยั ทีอ่ อ่ นไหว เช่น เรือ่ งเพศ ความรุนแรง
กระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง ศาสนา ทัศนะทางการเมือง
       ๓. เป็นการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย มีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย เช่น ผู้ติดยาเสพติด โสเภณี
๔. เป็นการวิจัยที่มีการตรวจร่างกาย และมีการเจาะเลือด หรือ
มีการเก็บตัวอย่างที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย
๕. รูปแบบการวิจยั เป็นลักษณะเชิงทดลอง หรือกึง่ ทดลอง การวิจยั
เชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยที่มีรูปแบบซับซ้อน

รูปแบบที่ ๒ โครงการวิจยั ทีส่ ามารถขอยกเว้นการรับรอง
(Exemption review)

โครงการวิ จั ย ที่ ไ ม่ เ ข้าข่ายที่ต้องได้รับการพิจารณารับ รองจาก
คณะกรรมการฯ ผู้วิจัยสามารถยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
ขอยกเว้นการรับรอง โดยผู้วิจัยต้องทำบันทึกข้อความและส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนด ประธาน
กรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการว่าสามารถพิจารณา
เพื่อยกเว้นการรับรองได้หรือไม่ ทั้งนี้ควรเป็นโครงการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั บ มนุ ษ ย์ โ ดยตรง ตั ว อย่ า งเช่น โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ

โครงการที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำมาก อาจเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วม
การวิ จั ย เป็ น รายบุ ค คล อาจมี ผ ลกระทบต่ อ บุ ค คลในแง่
สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม  การจ้างงาน  สถานภาพ
ทางการเงิ น หรื อ อาจทำให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะทำให้ ถู ก
ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
         ๒. โครงการวิ จั ย ที่ มี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ที่ ไ ม่ ท ำให้ เ กิ ด
การบาดเจ็บต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย
๓. โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายต้องได้รับการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และโครงการ
วิจัยที่ได้รับการยกเว้นการรับรอง
ส่วนการแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยนั้น หากเป็นโครงการ
วิจัยที่เข้าข่ายในรูปแบบที่ ๑ คือโครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการ
รับรอง และรูปแบบที่ ๓ คือโครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว
นั้น หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับการแจ้งผลภายใน ๑ เดือน แต่สำหรับ
โครงการวิจยั ในรูปแบบที  ่ ๑  คอื โครงการวิจยั ทีพ่ จิ ารณาแบบครบองค์ประชุม
อาจต้องใช้เวลามากกว่า ๑ เดือน ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลภายใน ๗ วันหลัง
การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการฯ
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ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายเตชิ ต
วัฒนศิริโสภาภัณฑ์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ชัน้ ปีที่ ๓ นายดิเรก สุขเกษม นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการ
แข่งขันประเภทหลายบทเพลง และเหรียญเงินจากการ
แข่งขันประเภทเพลงศาสนาจากการแข่งขันในรายการ
The International Competition of Children’s
and Youth Choirs and Vocal Choir Ensembles
(ICCYC-2012) ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของเทศกาลดนตรี XLL
Moscow International Children’S and Youth
Choral Festival ‘Moscow Sounds’ (MICYCF 2012)
เทศกาลดนตรีคอรัสระดับนานาชาติ ณ ประเทศรัสเซีย

รางวัลดีเด่น

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และมอบเกียรติบัตรรางวัล
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภท นักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๕๔ แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล
นักเวชศาสตร์ปอ้ งกันดีเด่นระดับชาติ แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ แก่ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นโดย
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพื่อ
เป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักบริหารและนักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ณ อาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราจารย์
นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี และคณะผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อทราบทิศทางการดำเนินงานของส่วนงาน และแผน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  โดยรองศาสตราจารย์
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย
หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนคณาจารย์ และตัวแทนบุคลากร ร่วมต้อนรับ เมื่อ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น ๒ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดตัวซอฟแวร์ CFPack (Carbon footprint + Packaging)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงานเปิดตัว ซอฟแวร์ CFPack (Carbon
footprint + Packaging) โดยอาจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาขึน้ เพือ่ การวิเคราะห์
และประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทกล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก
พลาสติก แก้วและอลูมิเนียม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง เป็ น
สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) โดยมีการจัดงานเปิดตัวและเผยแพร่ซอฟแวร์ดงั กล่าว รวมถึงจัดพิธสี ง่ มอบ
ซอฟแวร์ให้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้อง CO-101 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

๔

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ นำโดยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ร่วมแข่งขันกีฬา ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ สนามฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทีมผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา เยี่ยมนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามฯ
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เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ทีมผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย
ผู้แทนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเยี่ยมนักศึกษา
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และนิ สิ ต แพทย์ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีอ่ อกฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อำเภอ
สี คิ้ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกำลั ง ใจแก่ นั ก ศึ ก ษา และติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ในการออกฝึกภาคสนามในครั้งนี้ด้วย

บรรยายพิเศษ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือ่ ง “Developmental Neurotoxicology : Background,
Significance, Design and Methodology” วิทยากรโดย Professor Jane Adams,
Ph.D. Chair, Department of Psychology, UMass/Boston, USA โดยรองศาสตราจารย์
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศาสตราจารย์
นายแพทย์จรัส ยามะรัต อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 55

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
APACPH Conference on Accreditation in Public Health Education in
Asia and the Pacific Region ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล เป็นผู้กล่าว
รายงานแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานในพิธี
Dr.Mohd Amin Jalaludin, President of APACPH กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุม
ในครั้งนี้

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

งานวิจัยและวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการ
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “หลักจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ และกระบวนการบอกกล่าวเพือ่ ขอความยินยอม” โดย รองศาสตราจารย์
พิ พั ฒ น์ ลั ก ษมี จ รั ล กุ ล รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรมการศึ ก ษา เป็ น ประธาน
กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณีสงกรานต์
สืบสานปีใหม่ไทย ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยช่วงเช้าเป็น
พิธีสงฆ์ ทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายมีการจัดขบวนแห่งานสงกรานต์ สรงน้ำ
พระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ณ ห้องประชุม
ชั้ น ๒ อาคารสาธารณสุ ข ตามรอยพระบาทพระบิ ด า คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

แสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(ไทย/นานาชาติ)

     เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยและนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๔ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ในการนี้ผู้แทนเอกอัครราชทูตจาก
ประเทศต่างๆ พร้อมด้วยคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผูบ้ ริหาร ประธานหลักสูตร
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเธียร์เตอร์
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕
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ศิษย์เก่าดีเด่น

ประจำปี ๒๕๕๕

เนือ่ งในโอกาสทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั งานคืนสูเ่ หย้า “ราชพฤกษ์สมั พันธ์
๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความเป็ น เลิ ศ ความดี ง าม และจริ ย ธรรมคุ ณ ธรรมของศิษย์เก่าที่ได้
ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข สร้างผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวง
วิชาชีพสาธารณสุข และเป็นที่ยกย่อง ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทต่างๆ ดังนี้

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทนักวิชาการ
ประเภทนักวิชาการ

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทผู้บริหาร

นายสมบัติ คุรุพันธ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทผู้บริหาร

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทนักวิชาการ

นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทนักวิชาการ

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นางวิจิตรา เชาว์พานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นายคำรณ ครื้นน้ำใจ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นางสุนีย์ ปิยะพันธ์ุพงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นางอินจิรา นิยมธูร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นายไพศาล เจียนศิริจินดา
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นายวรภาส มหัทธโนบล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการบริการวิชาการสู่สังคม

นายกิตติ พุฒิกานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทการสร้างนวัตกรรม
โดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข

๖

งาน “ราชพฤกษ์สัมพันธ์ ๒๕๕๕”

ประมวลภาพงาน
การประชุมวิชาการ เรือ่ ง “นักสาธารณสุข : อดีต ปัจจุบนั สูอ่ นาคต”
และงาน “ราชพฤกษ์สัมพันธ์ ๒๕๕๕”

การประชุมวิชาการ

บทบรรณาธิการ...

สวั ส ดี ค่ ะ ..สมาชิ ก ราชพฤกษ์ พิ ไ ล
วารสารฉบั บ นี้ ม าพร้ อ มกั บ ภาพความ
ประทับใจของพวกเราทีย่ งั คงอบอวลด้วย
ความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นในรั้ว
สีเหลืองแห่งนี้ ขอกราบขอบคุณในน้ำใจ
และมิตรไมตรีของพี่น้องทุกท่าน..
สำหรับเนือ้ หาในฉบับนีจ้ ะมีบทความ
เรื่องการพิจารณาจริยธรรมและการวิจัย
ในมนุษย์ และเรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ๒๕๕๕ ไตรมาสแรกจะ
ผ่านไปแล้ว  ใครยังทำอะไรไม่เป็นตามแผน
ทีว่ างไว้ เร่งมือนิดค่ะ เวลาผ่านไปรวดเร็ว
มาก อีก ๓ เดือน มาพบกับรายงานความ
เคลือ่ นไหวรอบรั้วราชพฤกษ์กันใหม่ค่ะ
จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ขา่ วสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เทียนจวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อาจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
อาจารย์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นางสาววินัฐฎา เกษแก้ว
นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
ศิลปกรรม : ขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด
ติดต่อที่ : งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๕๐

๗

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๒)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องประชุม ๙๑๑ ชั้น ๙
และหนังสือโต้ตอบ จัดโดย สำนักงานคณบดี
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน
Mahidol University International Week 2012

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสำหรับบุคคล
ทั่วไป และผู้ที่สนใจ “ยุทธการชะลอวัย...กินอย่างไรให้ผิวสวย
สุขภาพดี อายุยืน” จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วัฒนธรรมองค์กร

Mahidol Core Values
M - Mastery : เป็นนายแห่งตน
A - Altruism : มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H - Harmony : กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity : มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination : แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O - Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L - Leadership : ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

รั<ตอนทีก่ ษ์๙> สขุ ภาพ

กับหมอโหน่ง

ป้าพร :
คุณหมอโหน่งคะ อากาศร้อนๆ แบบนี้จะดูแลสุขภาพอย่างไรดีคะ
หมอโหน่ง : ป้าพร มีโรคที่ต้องระวังคือ “โรคอุจจาระร่วง” เป็นโรคติดต่อทางอาหาร
และน้ำ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ เชือ้ ก่อโรค
เหล่านีส้ ามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร หรือดืม่ น้ำทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น
เข้าไป อาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นอาการสำคัญของโรคอุจจาระร่วง อาจถ่าย
เป็นน้ำ หรือถ่ายมีมกู ปนเลือด โดยทัว่ ไปมักจะอาเจียนร่วมด้วย ความรุนแรง
ของอาการแตกต่างกันได้มาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย
ในขณะที่บางรายอาจมีอาการรุนแรงมาก หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบ
แพทย์ทันที

วัง
ะ
ร
ร
ว
ค
อ
้
ข
“
โรคที่เกิด ”
ในหน้าร้อน

เรื่อง : หมอโหน่ง   ภาพ: พี่น้อง

